
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 القوائم المالية

 م2021مارس  31للسنة المنتهية في 

 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.

 مسؤولية محدودة()شركة ذات  
 القوائم المالية

 م2021مارس    31للسنة المنتهية في  

 
 

 الصفحة الفهرس

  

 2-1 الحسابات المستقلتقرير مراجع 

  

 3 قائمة المركز المالي

 

 4 قائمة الدخل الشامل

 

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 

 6 قائمة التدفقات النقدية

 

 20-7 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 







 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة المركز المالي
  م2021مارس   31كما في  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 إيضاح

 كما في

مارس 31  

   2021م

 كما في 

مارس 31  

  2020م

     الموجودات

      

10,456,740   8,264,298 4 نقد وما في حكمه  

 --  1,011,435  ذمم مدينة

  6,437,845   -- 5 موجودات عقود، صافي

 1,617,160  1,008,952 11 مستحق من طرف ذو عالقة

 285,208  394,614 6 أخرىموجودات 

 97,427  58,456 7 موجودات غير ملموسة

 8,617,013  7,045,033 8 ممتلكات ومعدات، صافي

 27,511,393  17,782,788  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     

 2,872,769  776,475 9 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 1,606,295  1,085,836 12 التزامات عقود اإليجار

 10,804,338  9,702,920 11 طرف ذو عالقةلمستحق 

 15,283,402  11,565,231  إجمالي المطلوبات

     

       حقوق الملكية

 18,000,000  18,000,000 13 رأس المال

(11,782,443)  خسائر متراكمة   (5,772,009)  

 12,227,991  6,217,557  الملكيةإجمالي حقوق 

     

17,782,788   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية    27,511,393  

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 م.2021يونيو  26تم اعتماد هذه القوائم المالية بواسطة شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، الشركة األم، في 

 

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة الدخل الشامل  
 م2021مارس  31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 إيضاح 

 للسنة المنتهية في

مارس  31  

  2021م

 للسنة المنتهية في

مارس  31  

 2020م

     

 5,478,771  5,205,094 14 اإليرادات

     

     المصروفات

(1,007,229)  مهنية واستشاريةأتعاب    (677,804)  

(1,933,056)  رواتب وبدالت   (1,785,375)  

(1,610,950) 8، 7 استهالك وإطفاء   (1,075,106)  

(41,880)  إيجار ومصروفات مباني   (367,920)  

(37,942)  تكلفة تمويل   (52,483)  

(69613,13,) 5 االنخفاض في القيمةمخصص    -- 

(3,452,775) 15 مصروفات عمومية وإدارية أخرى   (3,240,542)  

(11,215,528)  إجمالي المصروفات التشغيلية   (7,199,230)  

     

(6,010,434)  صافي خسارة السنة قبل الضريبة   (1,720,459)  

 --  --  ضريبة الدخل للسنة

(6,010,434)   لسنةاصافي خسارة    (1,720,459)  

 --  --  الشامل اآلخرالدخل 

(6,010,434)  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة   (1,720,459)  

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 م.2021يونيو  26المصرفية، الشركة األم، في  تم اعتماد هذه القوائم المالية بواسطة شركة ميتسوي سوميتومو

  

 

  

 



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2021مارس  31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 اإلجمالي  الخسائر المتراكمة  رأس المال   

 

 3,500,000  م2019أبريل  1الرصيد كما في 

 

(4,051,550)  

 

(551,550)  

 14,500,000  --  14,500,000  زيادة في رأس المال

(1,720,459)  --  صافي الخسارة / إجمالي الخسارة الشاملة للسنة   (1,720,459)  

(5,772,009)  18,000,000  م2020مارس  31الرصيد كما في    12,227,991 

       

(5,772,009)  18,000,000  م2020أبريل  1الرصيد كما في    12,227,991 

(6,010,434)  --  صافي الخسارة / إجمالي الخسارة الشاملة للسنة   (6,010,434)  

(11,782,443)  18,000,000  م2021مارس  31الرصيد كما في    6,217,557 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

  

 



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 مسؤولية محدودة()شركة ذات  

 قائمة التدفقات النقدية

 م2021مارس  31للسنة المنتهية في  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 إيضاح 

 للسنة المنتهية في

مارس  31  

 2021م

 للسنة المنتهية في  

 31 مارس 

 2020م

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 قبل الضريبةالسنة صافي خسارة 
 

(6,010,434)   (1,720,459)  

صافي النقد الناتج من األنشطة  مع صافي خسارة السنة قبل الضريبة تسويات لمطابقة 
   التشغيلية:

 

 

 1,075,106  1,610,950 8،  7 استهالك وإطفاء

 --  3,131,696 5 االنخفاض في القيمةمخصص 

 70,610  45,222 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(42,011) 10 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينرد مخصص    -- 

 52,483  37,942  فائدة على عقد إيجار روفمص

  (1,226,635 )   (522,260 )  

     في الموجودات/ المطلوبات التشغيلية: اتحركال

(6,437,845)  3,306,148  نقص/ )زيادة( في موجودات العقود   

(1,011,435)  زيادة في الذمم المدينة   -- 

(1,617,160)  608,208 11 نقص/ )زيادة( في مستحق من طرف ذو عالقة  

(7109,40)  )زيادة(/ نقص في موجودات أخرى   8,419 

(2,099,504) 9 زيادة / )نقص( في مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى   2,678,971 

( 1,101,417) 11 زيادة/ )نقص( في المستحق لطرف ذو عالقة   2,152,150 

(21,634,04)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية   (3,737,725)  

     

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(558,400)  مدفوع من التزامات عقود إيجار ال   (558,400)  

(558,400)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (558,400)  

     

(22,192,44)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه   (4,296,125)  

 14,752,865  10,456,740  نقد وما في حكمه في بداية السنة 

88,264,29  نقد وما في حكمه في نهاية السنة    10,456,740 

 

 معلومات إضافية غير نقدية

 6,275,956  --  شراء ممتلكات ومعدات  

 116,912  --  شراء موجودات غير ملموسة  

 1,895,987  1,328,562  موجودات حق االستخدام  

 1,606,295  1,085,836  التزامات عقود اإليجار  

 

 

 

 المالية.( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 محدودة()شركة ذات مسؤولية  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس  31للسنة المنتهية في  
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 معلومات حول الشركة واألنشطة الرئيسية .1

 

المملكة العربية السعودية بإس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م. )"الشركة"( شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض 

الصادر عن  م(2017ديسمبر  28هـ )الموافق 1439ربيع اآلخر  10( بتاريخ 1010613941( وسجل تجاري رقم )7007988251)برقم 

م 1439صفر  17بتاريخ الهيئة العامة لالستثمار عن ر صاد 10213390279311الشركة بموجب ترخيص رقم  . وتعملوزارة التجارة

 ىجمادى األول  29( بتاريخ 19198-30هيئة السوق المالية رقم )على ترخيص الشركة حصلت م(. باإلضافة لذلك، 2017نوفمبر  6)الموافق 

ـ )الموافق 1440 للشروط المستندية التي يتعين على الشركة االلتزام بها قبل بدء  الترتيب واالستشارات وفقاً  لتنفيذ خدماتم(. 2019فبراير  4ه

 العمليات.

 

إللغاء ترخيصها  طلباً  م2020يونيو  9، تلقت الشركة موافقة هيئة السوق المالية لبدء خدمات الترتيب. قدمت الشركة في م2020يناير  30في 

 .م2020يونيو  29في  الذي تمت الموافقة عليه رسمياً واالستشاري 

 

وتقديم المشورة بشأن  اتتقديم خدمات الترتيب التي تشمل تعريف األطراف فيما يتعلق بطرح األوراق المالية وترتيب االكتتابب الشركة حالياً  تقوم

تأسست في طوكيو التي وكة بالكامل لشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية )"الشركة األم"( الشركة هي شركة تابعة ممل أعمال تمويل الشركات.

 (.008813-01-0100ل رقم )يسجت( بموجب الم1996يونيو  6هـ )الموافق 1417محرم  19اليابان في ب

 

، المملكة 12212، الرياض 3333الفيصلية، ص. ب العنوان المسجل للشركة والذي يعد أيضًا مكان عملها الرئيسي هو الدور السابع في برج 

 .العربية السعودية

 

 أسس اإلعداد .2

  

 بيان االلتزام (أ

 

رى الصادرة من تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ

 للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"( وتماشياً الهيئة السعودية 

 مع أحكام نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة.

 

 أسس القياس ( ب

 

  لمبدأ التكلفة التاريخية، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة ومفهوم االستمرارية.تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً 

 

مليون لاير سعودي خالل السنة، وكما في ذلك التاريخ،  6.01م، تكبدت الشركة صافي خسارة بمبلغ 2021مارس  31 خالل السنة المنتهية في

مليون لاير سعودي مما  18.00٪ من رأس المال للشركة بمبلغ 50مليون لاير سعودي بما يتجاوز  11.78بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 

 شركات.من نظام ال 181استوجب تطبيق المادة 

 

 

من الئحة الشركات. قامت الشركة بإخطار  181، اتخذت الشركة الخطوات الالزمة لالمتثال لمتطلبات المادة ةالمتراكم ئرالخسابوضع علم عند ال

ساهم الصادر لتحديث السجل التجاري لنشر اإلعالن الالزم بشأن الخسائر المتراكمة إلى جانب قرار الم ،مع المستندات المؤيدة ،وزارة التجارة

(. حيث قرر المساهم مواصلة العمل. تتوقع الشركة أن يتم نشر اإلعالنات الالزمة من م2021يونيو  3هـ )الموافق  1442شوال  22بتاريخ 

م على تقدي الشركات. تخطط الشركة  نظامقبل وزارة التجارة ضمن اإلطار الزمني المحدد كما هو مطلوب بموجب المتطلبات المعمول بها في 

المالية المدققة إلى وزارة التجارة لدعم الخطوات المتخذة أعاله وتعتزم االمتثال للمتطلبات اإلضافية لإلفصاح عن التطورات المتعلقة هذه القوائم 

 الشركات.نظام من  181لمتطلبات المادة  بالخسائر إلى وزارة التجارة وفقاً 

 

درة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وتوصلت إلى قناعة بوجود الموارد المالية الكافية لدى باإلضافة إلى ذلك، أجرت إدارة الشركة تقييماً لق

طة الشركة والتي تمكنها من االستمرار في أعمالها وتحقيق أرباح في المستقبل المنظور. وترى اإلدارة أن الشركة لديها سيولة كافية لدعم خ

 بتقديم أي دعم مالي، إذا لزم األمر.، وتلتزم الشركة األم أيضاً أعمالها

 

 ونتيجة لما ورد أعاله، تستمر الشركة في تطبيق مبدأ االستمرارية عند إعداد هذه القوائم المالية.

 

 يتم عرض حسابات القوائم المالية في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.

 

 عملة العرض والنشاط  (ج

 

 بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط والعرض للشركة. تم تقريب جميع المبالغ المعروضة ألقرب لاير سعودي. يتم عرض هذه القوائم المالية 

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس   31للسنة المنتهية في  
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 أسس اإلعداد )يتبع( .2

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ( د

 

من اإلدارة استخدام أحكام يتطلب المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير المالي  ةمعايير الدوليلإعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لإن 

كما في  المطلوبات المحتملةوتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المبلغ عنها واإلفصاح عن 

 تاريخ التقرير. 

 

واألحكام بصورة مستمرة وهي مبنية على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل توقعات األحداث المستقبلية والتي تعتبر يتم مراجعة التقديرات 

 مالئمة في ظل الظروف.

 

كانت  إذايتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية 

 التقديرات المعدلة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 

ت المعروضة، فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية. تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة السنوا

 خالف ذلك.ما لم يذكر 

 

 تأثير التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق معايير جديدة .أ

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت والتفسيرات المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية

 

المعايير الحالية، والتي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، إن المعايير الجديدة الواردة أدناه والتعديالت والتغييرات التي أدخلت على 

 م، وعليه تم تطبيقها بواسطة الشركة، حيثما ينطبق ذلك:2020أبريل  1سارية المفعول اعتباراً من 

 

 "تعريف األعمال"؛ 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

 "تعريف األهمية النسبية"؛ 8المحاسبة الدولي  ومعيار 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 تعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي؛ و 

"تصحيح المؤشر المرجعي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

 "1المرحلة  -الفائدة لمعدل 

 

 إن تطبيق المعايير /التعديالت والتفسيرات أعاله لم يكن له أي تأثر جوهري على هذه القوائم المالية.

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

 

م أو 2021أبريل  1للشركة في محاسبية التي يسري مفعولها على السنة الفيما يلي المعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم إصدارها و

 بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق المبكر، غير أن الشركة اختارت عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات. 

 

 (16)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة"." - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 (؛37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -العقود المتوقع خسارتها  

 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

 المرحلة الثانية -تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  - 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4

 (؛ و16الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 (3المالي  الَمراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

 

 هذا، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت في المستقبل لن يكون له تأثيراً هاماً على المبالغ المدرجة.
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 الهامة ةملخص السياسات المحاسبي . ب

 

 األدوات المالية .أ

 

 الماليةتصنيف وقياس األدوات 

 

 اإلثبات والقياس األولي

         تقوم الشركة باإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية في التاريخ الذي نشأت فيه.

 

باقتناء أو إصدار الموجودات ويتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة 

 المالية أو المطلوبات المالية، مثل العموالت.

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية

القيمة العادلة تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو ب

 أو الخسارة.من خالل الربح 

 

 م، تحتفظ الشركة فقط بأدوات دين مقاسة بالتكلفة المطفأة.2020م و 2021مارس  31كما في 

 

 بالتكلفة المطفأة المدرجة الموجودات المالية

 الل الربح أو الخسارة: بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالمدرجة يتم قياس الموجودات المالية 

 

 يُحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ -

والفائدة على المبلغ األصلي ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  -

 القائم.

 

 القياس الالحق

الفائدة الفعلي ويتم إثبات الربح أو معدل بالتكلفة المطفأة والحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة المدرجة يتم الحقاً قياس الموجودات المالية 

أو خسارة تم التوقف عن إثباتها ضمن قائمة الدخل الشامل. إن التكلفة  الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر. يتم أيضاً إثبات أي ربح

ائداً أو المطفأة للموجودات المالية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية عند اإلثبات األولي ناقصاً دفعات المبلغ األصلي، ز

 الفائدة الفعلي. معدل ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة 

 

 عمليات إعادة التصنيف

ارة الموجودات ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقاً إلثباتها األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعمالها بهدف إد

 المالية.

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 نية المتوقعة للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة، وقد تم قياسها كما يلي:تقوم اإلدارة بإثبات الخسائر االئتما
 

يمة الحالية الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالق -

 النقدية )الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(، ولجميع حاالت العجز في 

تدفقات الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية لل -

 ستقبلية المقدرة.النقدية الم

 

ك، وذمم مدينة، ومستحق من أطراف ذات عالقة، وتأمينات وم، تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد لدى البن2021مارس  31كما في 

اعتبار مستردة ضمن موجودات أخرى. تعتبر هذه الموجودات المالية مستردة بشكل أساسي من أطراف ذات تصنيف ائتماني جيد وبالتالي تم 

 تأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة غير جوهري.
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 )يتبع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة ب.

 

 األدوات المالية )يتبع( .أ

 

 المطلوبات المالية

المالية بالتكلفة المطفأة إال إذا تم تصنيفها على أنها مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تتوقف  تقوم الشركة بتصنيف مطلوباتها

 الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انقضاؤها.

 

 التوقف عن اإلثبات

 

 الموجودات المالية

 

لتدفقات تتوقف الشركة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل ا

ال تقوم الشركة  ملكية األصل المالي أو التيالجوهرية لمنافع المخاطر والجميع ما يقارب النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال 

 لملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.الجوهرية لمنافع المخاطر والجميع ما يقارب أو االحتفاظ ب نقلبمن خاللها 

 

الموجودات التي وعند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من 

 تم التوقف عن إثباتها( ومجموع ما يلي:

 

 المقبوض )بما في ذلك أي موجودات جديدة يتم الحصول عليها ناقصاً أي مطلوبات جديدة مفترضة(، و المقابل  .أ

 أي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها في الربح أو الخسارة. . ب

 

ملكية الموجودات المالية بينما تحتفظ الجوهرية لمنافع المخاطر والجميع نقل ما يقارب في المعامالت التي ال تقوم الشركة فيها باالحتفاظ أو 

بالسيطرة على هذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريتها في المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم تعرضها 

 تغيرات في قيمة الموجودات المحولة.لل

 

 المطلوبات المالية

 

 تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغاءها أو انقضاءها.

 

 مقاصة األدوات المالية

 

وجود حق قانوني ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة أو تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند 

 عندما تعتزم الشركة تسويتها على أساس الصافي، أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 

يار محاسبي ال تتم مقاصة اإليرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ما لم يُطلب ذلك أو يسمح به من خالل مع

 أو تفسير، وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للشركة.

 

 العمالء  مع اإليرادات من العقود . ب

 

ركة. ويتم تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به وعند وجود احتمال بتدفق منافع اقتصادية مستقبلية للش

 إثبات اإليرادات عندما )أو كلما( يتم استيفاء كل التزام أداء.

 

 ترتيباليرادات من أنشطة اإل

خطوات إلثبات مس خاليتم إثبات اإليرادات من أنشطة الترتيب استناداً إلى الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمات المعمول بها باستخدام نموذج 

 اإليرادات.
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 النقد وما في حكمه .ج

 

 والمتاح للشركة دون أي قيود.ك ويتكون النقد وما في حكمه من النقد لدى البن

 

 موجودات العقود . د

 

تتعلق بشكل أساسي بحق الشركة في المقابل نظير وترتيب خدمات اليتم اإلثبات األولي لموجودات العقود المتعلقة باإليرادات المحققة من 

بمجرد إصدار  كموجودات عقود إلى الذمم المدينةيعاد تصنيف المبلغ المثبت  األعمال المنجزة ولكن لم تتم فوترتها حتى تاريخ التقرير.

 .الفاتورة

 

 االنخفاض في قيمة موجودات العقود

للعقد  بناءً على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً  العقودتعترف الشركة بمخصص االنخفاض في القيمة مقابل موجودات 

 لقيها، مخصومة بمعدل تقريبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي.وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة ت

 

 الموجودات غير الملموسة . ه

 

لموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. التكاليف التي تكون اإلثبات األولي ليتم 

مباشرة والتي تسيطر عليها الشركة ولها منافع اقتصادية محتملة تتجاوز سنة واحدة يتم تسجيلها مرتبطة بمنتجات البرامج المحددة بصورة 

 كموجودات غير ملموسة. التكاليف التي تكون مرتبطة بصيانة برامج الحاسب اآللي يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.

 

يقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي التي بموجبها يتم إطفاء القيمة يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة ويحتسب بتطبيق طر

مج الدفترية للموجودات على عمرها اإلنتاجي ما لم يكن العمر اإلنتاجي غير محدد. إن العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة )برا

 سنوات. 3لي( هو اآلحاسب ال

 

 القيمة، عند وجود المؤشرات، بتخفيض القيمة الدفترية للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. تقوم الشركة باحتساب االنخفاض في

 

 الممتلكات والمعدات .و

 

 يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

 

 ثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي:يحسب االستهالك بطريقة القسط ال

 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 5 مكتبيةالمعدات ال

 سنوات  10 التحسينات على العقارات المستأجرة

 

االستبعاد أو عندما ال يُتوقع تدفق منافع اقتصادية يتم التوقف عن إثبات بند محدد من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء مهم مثبت أولياً عند 

مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف عن إثبات األصل )محتسبة بالفرق بين صافي متحصالت 

 ل.االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األص

 

ي إذا كان يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبل

 ذلك مالئماً.

 

 

 

 

 

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس   31للسنة المنتهية في  

 

12 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( . 3

 

 عقود اإليجار .ز
 

بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار تجري الشركة عند اإلثبات األولي في 

عظم أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. يتم تحديد السيطرة إذا كانت م

 ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات. المنافع تتدفق إلى الشركة

 

 موجودات حق االستخدام

 تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس األصل المتعلق بحق االستخدام بالتكلفة؛

 

 أ( ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة؛ و

 ت عقد اإليجار.ب( المعدل ألي إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار لتعديال

 

 التزامات عقود اإليجار

باستخدام معدل  ا، ويتم خصمهاية العقدإن التزام عقد اإليجار عند اإلثبات األولي هو القيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ بد

 االقتراض اإلضافي للشركة.

 

 من خالل: بداية العقدد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تاريخ وعق اتتقيس الشركة التزام

 

 . زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار.1

 . تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و2

 إعادة تقييم أو تعديل على عقد اإليجار.. إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي 3

 

في دفعات اإليجار  اً يتم قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير

ير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، إذا في تقد اً ، إذا كان هناك تغيرمعدلالتغير في المؤشر أو الالمستقبلية الناشئة عن 

 نهاء.اإلتمديد أو الشراء أو القامت الشركة بتغيير تقييم ما إذا كان سيتم ممارسة خيار 

 

 

 المستحقات والذمم الدائنة األخرى .ح

 

 تسلمها، سواء أصدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر.يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم 

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل .ط

 

المنافع المستحقة للموظفين التي تخص األجور والرواتب والعالوات في السنة التي يتم فيها تقديم الخدمة بمبلغ غير مخصوم  اتيتم إثبات التزام

مة. يتم قياس المطلوبات المثبتة التي تخص منافع الموظفين قصيرة األجل بمبلغ غير مخصوم من المنافع من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخد

 المتوقع دفعها مقابل الخدمة المتعلقة بها.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين . ي

 

لي. يتم تكوين مخصص بالمبالغ المستحقة بموجب نظام العمل السعودي المطبق على الخدمة التراكمية للموظفين كما في تاريخ قائمة المركز الما

 المركز المالي.المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة  نافعللمويتم احتساب هذا االلتزام على أساس القيمة الحالية 
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 المخصصات .ك

 

تمل يتم إثبات المخصصات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المح

 اقتصادية لتسوية االلتزام.أن يتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع 

 

االعتبار وعندما يكون هناك عدداً من االلتزامات المماثلة، فإن احتمال أن يكون التدفق الخارجي مطلوباً إذا تم تحديد التسوية عن طريق األخذ ب

البنود المدرجة في نفس فئة االلتزامات قد يكون فئة االلتزامات ككل. يتم إثبات المخصص حتى لو كان احتمال التدفق الخارجي المتعلق بأي من 

 ضئيالً.

  

 المصروفات العمومية واإلدارية .ل

 

واتب المصروفات العمومية واإلدارية هي تلك المصروفات الناشئة من األنشطة التشغيلية للشركة التي تشمل األتعاب المهنية واالستشارية، والر

 رية األخرى، ويتم تصنيفها كمصروفات تشغيلية وإثباتها عند تكبدها.والبدالت، ومصروفات السفر والمصروفات اإلدا

 

 ضرائب الدخل .م

 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتكون مصروف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والمؤجلة  للوائحيتم احتساب الضريبة وفقاً 

 ويتم إثباته في الربح أو الخسارة.

 

 الحاليةالضريبة 

ير، الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على الدخل الضريبي باستخدام الشرائح الضريبية أو المقررة بشكل جوهري في تاريخ التقر

 باإلضافة إلى أي تسويات على الضريبة المستحقة التي تتعلق بسنوات سابقة. 

 

 الضريبة المؤجلة

خدمة يتم إثبات الضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ المست

اداً نألغراض الضريبة. تقاس الضريبة المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند القيام بعكسها است

 إلى األنظمة المقررة أو المقررة بشكل جوهري بتاريخ التقرير. 

 

ات يستند إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة إلى قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقبلية خاضعة للضريبية يمكن استخدامها. تتم مراجعة إثب

 إثباتها بمجرد تحقيق الشركة لربح مستدام ومستقر. موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير من قبل اإلدارة وسيتم 

 

مليون  1.10مليون لاير سعودي و  2.15بلغت الموجودات الضريبية المؤجلة غير المثبتة للشركة، الناتجة بشكل أساسي عن الخسائر المتراكمة 

 م، على التوالي.2020م و 2021مارس  31لاير سعودي كما في 

 

 بالعمالت األجنبيةالمعامالت  .ن

 

رباح وخسائر يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط باستخدام األسعار التحويل السائدة بتواريخ تلك المعامالت. تدرج أ

طلوبات النقدية المدرجة الصرف األجنبي الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن التحويل بأسعار الصرف في نهاية الفترة للموجودات والم

 بالعمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.

 

  النقد وما في حكمه .4

 

 يمثل هذا األموال المودعة لدى بنك محلي وهو غير مقيد بطبيعته ويتم االحتفاظ به لغرض التشغيل.

 

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس   31للسنة المنتهية في  
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 موجودات العقود .5

 

  

 كما في 

مارس  31  

 2021م

 كما في  

مارس 31  

م2020  

     

3,131,696   موجودات عقود   6,437,845 

(3,131,696)   االنخفاض في القيمةيخصم: مخصص    -- 

  --  6,437,845 

 

على  ٪100ركة خدمات استشارية لعميل حيث كان التحصيل مشكوكاً فيه. قامت الشركة على أساس حذر بتحميل مخصص بنسبة قدمت الش

 .م.2021مارس  31الرصيد المتبقي كما في 

 

 الموجودات األخرى .6

 

  

 كما في 

مارس 31  

 2021م

 كما في  

مارس 31  

م2020  

 181,686  249,945  ضريبة القيمة المضافة المستردة

 66,153  65,840  اتتأمين

 37,369  78,829  مصروفات مدفوعة مقدماً 

  394,614  285,208 

 

 الموجودات غير الملموسة، صافي .7

 

                 

 كما في

  31 مارس

 2021م

 كما في 

  31 مارس

 2020م

    التكلفة

 --  116,912 الرصيد في بداية السنة

 116,912  -- إضافات خالل السنة

 116,912  116,912 الرصيد في نهاية السنة

    

    االستهالك المتراكم 

 --  19,485 الرصيد في بداية السنة

 19,485  38,971 اإلطفاء المحمل للفترة

 19,485  58,456 الرصيد كما في نهاية السنة

 97,427  58,456 صافي القيمة الدفترية كما في نهاية السنة

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي .8

 

 
اإلنشاءات تحت 

 التنفيذ
تحسينات على ال

مستأجرةالعقارات ال  المعدات المكتبية 
موجودات حق 

 اإلجمالي االستخدام

      التكلفة
 9,680,470 2,391,412 3,116,493 4,172,565 -- م2020أبريل  1الرصيد كما في 

 -- -- -- --  -- إضافات خالل السنة

 9,680,470 2,391,412 3,116,493 4,172,565 -- م2021مارس  31الرصيد كما في 

      

      االستهالك المتراكم 
 1,063,457 531,425 323,404 208,628 -- م2020أبريل  1الرصيد كما في 

 1,571,980 531,425 623,299 417,256 -- االستهالك للفترة

 2,635,437 1,062,850 946,703 625,884 -- م2021مارس  31الرصيد كما في 

      
 صافي القيمة الدفترية كما في 

 7,045,033 1,328,562 2,169,790 3,546,681 -- م2021مارس  31

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس   31للسنة المنتهية في  
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 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي )يتبع( .8

 

 اإلنشاءات تحت التنفيذ 

تحسينات على ال

مستأجرةالعقارات ال  

موجودات حق  المعدات المكتبية

 اإلجمالي االستخدام

      التكلفة

 1,013,102 -- 39,180  973,922 م2019أبريل  1في الرصيد كما 
 6,275,956 -- 3,077,313 3,198,643 -- إضافات خالل السنة

إثبات الموجودات عند التطبيق األولي 
 16للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

2,391,412 

 

2,391,412 

 -- -- -- 973,922 )973,922( محول إلى الموجودات

 9,680,470 2,391,412 3,116,493 4,172,565 -- م2020مارس  31الرصيد كما في 

 

   االستهالك المتراكم 
  

 

 7,836 -- 7,836 -- -- م2019أبريل  1الرصيد كما في 
 1,055,621 531,425 315,568 208,628 -- االستهالك للسنة

 1,063,457 531,425 323,404 208,628 -- م2020مارس  31الرصيد كما في 

      
 صافي القيمة الدفترية كما في 

 8,617,013 1,859,987 2,793,089 3,963,937 -- م2020مارس  31

 

 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى .9

 

 ما يلي:ممارس  31تتكون المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى كما في 

 

 

 

 إيضاح

 كما في

  31 مارس

م2021  

 كما في 

 31 مارس 

 2020م

 2,269,670  -- 1-9 مستحق لمقاول من الباطن

 79,290  147,296  أتعاب استشارات مستحقة

 213,298  191,834  عالوات مستحقة

 143,869  143,445  مالية مستحقةمحتجزات 

 85,000  130,000  أتعاب مراجعة مستحقة

 73,454  76,665 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 8,188  87,235  ذمم دائنة أخرى

  776,475  2,872,769 

 

 الغير فيما يتعلق بالعقود مع العمالء.يمثل المستحق الدفع للمقاول من الباطن التزاماً مستحقاً تجاه استشاريين لدى  9.1

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .10

 

  

 كما في

  31 مارس

م2021  

 كما في 

  31 مارس

 2020م

 2,844  73,454  الرصيد في بداية السنة

 70,610  45,222  تكلفة الخدمة الحالية

(42,011)  ما تم رده من المنافع   -- 

 73,454  76,665  السنةالرصيد في نهاية 

 

العمل السعودي ولم يتم قياسه وفقاً لطريقة وحدة االئتمان المخططة. تعتقد الشركة أن  لنظامتم احتساب مخصص التزامات منافع الموظفين وفقاً 

 أثر ذلك غير جوهري.

 

العمل لنظام  استحقاقهم وفقاً لموظفين المستقيلين الذين لم يتم الوفاء بفترة لمخصص مكافأة نهاية الخدمة ل خالل السنة الحالية، سجلت الشركة عكساً 

السعودي.



 للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.إس إم بي سي  
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس  31للسنة المنتهية في  

  

16 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .11

 

كون السيطرة المشتركة على القرار المالي والتشغيلي للشركة. وعادةً ما تتتُعد األطراف ذات العالقة على أنها ذات عالقة عندما يكون لها القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة أو ممارسة التأثير الجوهري أو 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة من تحويل الموارد أو الخدمات أو االلتزامات بين األطراف.

 

 م إبرامها خالل الفترة:لمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تقامت الشركة خالل السياق االعتيادي ألعمالها بمزاولة العمل مع مؤسسات أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة. وفيما يلي تفاصيل ا

 

 مبلغ المعاملة إيضاح السنة الفئة/ المعاملة

المستحق من طرف ذو 

 عالقة

المستحق 
لطرف ذو 

 الشروط واألحكام عالقة
       

       شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية
      )الشركة األم(

 
     --    --  547,939 أ م2021 سداد مصروفات مختلفة 

     --    --  489,582  م2020 
   أوروبا المحدودة –المصرفية  عمالمؤسسة سوميتومو ميتسوي لأل

   
 

   )منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة(
   

 
     --    --  173,628 ب م2021 سداد مصروفات مختلفة 

     --    --  66,099  م2020 
 المالي العالميمركز دبي  -شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية 

   )منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة(
   

 
 بدون ضمانات وعند الطلب  1,783,974    --  16,513 ج م2021 إعادة تحميل مصروفات تشغيلية مختلفة 

 بدون ضمانات وعند الطلب  1,739,586    --  454,188  م2020 

 بدون ضمانات وعند الطلب  7,366,790 -- -- د م2021 مدفوعات لشراء موجودات ثابتة 

 بدون ضمانات وعند الطلب  7,366,790 -- 6,392,868  م2020 

 بدون ضمانات وعند الطلب  552,156    --  1,168,364 هـ م2021 اتفاقية مستوى الخدمة -مصروفات مكتبية 
 بدون ضمانات وعند الطلب  1,697,962    -- 1,697,962  م2020 

 بدون ضمانات وعند الطلب  --             1,008,952  2,661,567 و م2021 اتفاقية مستوى الخدمة -إيرادات 

 بدون ضمانات وعند الطلب --   1,617,160  1,617,160  م2020 

  9,702,920 1,008,952   م2021 اإلجمالي 

  10,804,338 1,617,160   م2020 اإلجمالي 

 

 



 بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.إس إم  
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس  31للسنة المنتهية في  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع( .11

 

 المتعلقة بالموظفين المدفوعة بواسطة الشركة األم خالل السنة يتم سدادها من قبل الشركة خالل السنة. روفاتالمصإن  .أ

 

يتم  -أوروبا المحدودة  –مؤسسة سوميتومو ميتسوي لألعمال المصرفية تتم معالجة المصروفات التشغيلية التي تكبدتها الشركة بواسطة  . ب

 سدادها بواسطة الشركة خالل السنة.

 

فرع مركز دبي المالي العالمي،  -تتم معالجة المصروفات التشغيلية التي تتكبدها الشركة بواسطة شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية  .ج

 ويتم إعادة شحنها إلى الشركة باعتبارها مستحقة لطرف ذو عالقة لهذه السنة.

 

فرع  -المستأجرة مدفوعة مقدماً بواسطة شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية مدفوعات لشراء موجودات ثابتة والتحسينات على العقارات  . د

 مركز دبي المالي العالمي، ويتم إعادة شحنها إلى الشركة باعتبارها مستحقة لطرف ذو عالقة للسنة السابقة.

 

ية مستوى الخدمة. وتشتمل هذه فرع مركز دبي المالي العالمي خدمات معينة وفقاً التفاق  -تقدم شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية  . ه

 الخدمات على دعم التمويل والموارد البشرية وتقنية المعلومات وااللتزام والتخطيط وإدارة المخاطر.

 

 فرع مركز دبي المالي العالمي وفقًا التفاقية مستوى الخدمة. -تقدم الشركة خدمات دعم تسويقي لشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية  .و

 

 موظفي اإلدارة العليامكافأة 

 

باشر موظفو اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة الشركة سواء بشكل م

 أو غير مباشر.

 

تم الموافقة على التعيين من قبل  جديد. ذيم، عينت الشركة رئيس تنفي2021يناير  9يشمل موظفي اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي للشركة. في 

 م.2021مارس  1هيئة السوق المالية في 

 

 .م2021مارس  31فيما يلي مكافأة ومنافع موظفي اإلدارة العليا للسنة المنتهية في 

 

 

 2020م  2021م  

 693,978  681,053 رواتب ومنافع أخرى

 300,000  352,885 بدل سكن

 33,771    3,281 الخدمةمكافأة نهاية 

 1,037,219  1,027,749 

 

 التزامات عقود اإليجار .12

 

 التمويلي الخاص بالشركة كما يلي:اإليجار  د  وعق  اتالتزامستحق  ت
 

 

الحد األدنى  

لدفعات اإليجار  

  الفائدة  المستقبلية

القيمة الحالية  

للحد األدنى  

 لدفعات اإليجار

      

 535,291  23,109  558,400 أقل من سنة

 550,545  7,855  558,400 من سنة إلى خمس سنوات

 1,085,836  30,964  1,116,800 اإلجمالي

 

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس   31للسنة المنتهية في  
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 حقوق الملكية .13

 

 رأس المال

مليون لاير سعودي مقسم إلى  18,00 البالغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكاملإن م، 2021مارس  31كما في 

 لاير سعودي لكل منها.  1,00حصة بقيمة  18,00,000

  

 

 احتياطي نظامي 

٪ من 30٪ من صافي الربح السنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي 10وفقاً لنظام الشركات ، تلتزم الشركة بتكوين احتياطي نظامي من خالل اقتطاع 

م، لم يتم إجراء أي تحويل نظراً لتكبد الشركة 2021مارس  31الشركة. كما في ب شركاءالرأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على 

 سارة.خ

 

 اإليرادات  .14

 

 تتكون اإليرادات مما يلي:

                                                                                                                             

  

للسنة المنتهية في 

مارس  31  

م2021  

للسنة المنتهية في  

مارس  31  

م2020  

 3,861,611  2,543,527  إيرادات من خدمات الترتيب

 1,617,160  2,661,567  إيرادات من اتفاقية مستوى الخدمة

 5,478,771  5,205,094  اإلجمالي للسنة

 

 المصروفات العمومية واإلدارية األخرى .15

 

 مارس مما يلي: 31األخرى كما في تتكون المصروفات العمومية واإلدارية 

 

 

 

للسنة المنتهية في 

مارس  31  

م2021  

للسنة المنتهية في  

مارس  31  

م2020  

 2,260,840  1,691,247  مصروفات مكتبية

 449,482  507,720  مصروفات موظفين

 156,583  13,876  مصروفات سفر

 140,445  738,382  ضرائب

 66,550  71,760  اشتراكات

 166,642  429,790  مصروفات أخرى

  3,452,775  3,240,542 

  

تتضمن المصاريف األخرى بشكل رئيسي المصاريف المتعلقة بإيجار السيارات وإصالح وصيانة أجهزة الكمبيوتر والقرطاسية وتكاليف 

 االتصاالت.

  

 إدارة المخاطر المالية  .16

 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية: 

 

 مخاطر االئتمان  -

 مخاطر السيولة؛ و -

 مخاطر السوق -

 

تُدار المخاطر من خالل عملية تحديد طبيعتها والقياس والرصد المستمر، حسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة األخرى. وتُعد عملية إدارة 

 تمرارية الشركة، وإن كل عضو في اإلدارة العليا بالشركة يًعد مسؤوالً عن تعرضات المخاطر المتعلقة بمسؤولياته.المخاطر هذه أمراً هاماً الس

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس   31للسنة المنتهية في  

 

19 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( .16

 

 مخاطر االئتمان

ـائر  مالية للطرف اآلخر. كان الحد مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتســــبب في خســـ

 األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة دون األخذ في االعتبار مبالغ الضمان هي كما يلي:

 

  إيضاح 

 كما في

مارس  31

م2021   

 كما في

مارس  31

م2020  

8,264,298    نقد وما في حكمه    10,456,740  

 6,437,845  3,131,696  5 موجودات عقود 

 --  1,011,435   مدينةذمم 

 1,617,160  1,008,952   مستحق من طرف ذو عالقة

 66,153  65,840   تأمينات

   13,482,221  18,577,898 

 *تعرض ضمن الموجودات األخرى

 

 النقد وما في حكمه

 تحتفظ الشركة باألموال التشغيلية لدى بنك الرياض ذو التصنيف االئتماني الجيد.

 

 المدينةالذمم 

 األطراف المقابلة للشركة هي منشآت ذات عالقة بالحكومة بصورة حصرية ولها طبيعة ذات مدى قصير ومخاطر ائتمان غير جوهرية.

 

 مستحق من طرف ذو عالقةال

 ضمن مجموعةشقيقةفرع مركز دبي المالي العالمي، وهي شركة  -تعرضات من الشركة بواسطة شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية يعد ذلك 

 .وتتعرض لمخاطر ائتمانية غير جوهريةسوميتومو ميتسوي المالية 

 

 مخاطر السيولة

 

السداد  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق

 أخرى.نقداً أو من خالل موجودات مالية 

 

 يراقب الشركة متطلبات السيولة على أساس دوري كما تسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي التزامات قد تنشأ.

 

 مخاطر السوق

 

 مخاطر معدالت العمولة الخاصة

العادلة أو التدفقات النقدية المســــتقبلية تنشــــأ مخاطر معدالت العموالت الخاصــــة من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم 

 لألدوات المالية. إن الشركة غير معرضة في الوقت الحالي ألي مخاطر من هذا النوع.

 

 مخاطر العمالت األجنبية

ـرك ـرف األجنبي. ال تتعرض الش ـعار الص ـبب التغيرات في أس ة لمخاطر تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بس

 هامة للعملة.

 

  



 إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش.ذ.م.م.
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021مارس   31للسنة المنتهية في  
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ركين في القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشا

ئيسية لألصل أو السوق بتاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة استناداً إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما في السوق الر

 االلتزام، وفي حال غياب السوق الرئيسية، تتم في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام. 

 

لى مستويات عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إ

 لهرمي للقيمة العادلة بناءً على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:مختلفة في التسلسل ا

 

 : األسعار المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى 

بصورة مباشرة )األسعار( أو القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام  1: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 2المستوى 

 بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

 : مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.3المستوى 

 

والمستحق إلى/ من طرف ذو عالقة والذمم الدائنة األخرى تقارب  ، وذمم مدينة، والتأمينات النقد وما في حكمهالقيم الدفترية لألدوات المالية، مثل 

 بسبب طبيعة قصر أجلها. 3ويتم تصنيفها تحت المستوى قيمتها العادلة 

 

 السنة. اللت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خاللم تكن هناك تحو

 

 األحداث بعد فترة التقرير .18

 

 التقرير وقبل إصدار هذه القوائم المالية التي تتطلب التعديل أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية.لم تحدث أي أحداث بعد تاريخ 

 

 19-كوفيد .19
 

"( تعطل األسواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية تشهد "موجة ثانية/ ثالثة" من 19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )"كوفيد

كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر العدوى على الرغم من أنها 

 وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي

األول إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة. واعتمدت حكومة المملكة عدداً من اللقاحات الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام 

 يب.لتحقيق المناعة الجماعية. حيث أنها تعمل على قدم وساق ومن المتوقع أن يتم تحصين الغالبية العظمى من سكان المملكة في المستقبل القر
 

، والتي يمكن الشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب تعرضاتها للمخاطر بشكل 19-يدتدرك اإلدارة التحديات التي فرضها كوف 

ارة دقيق. ومع ذلك تعتقد اإلدارة أن السيولة لدى الشركة ستظل قوية وفي وضع جيد للتعامل مع أي حاالت عدم التأكد في المستقبل. تقوم اإلد

من أنه ليس لدى اإلدارة في هذا الوقت علم بأي عوامل من المتوقع أن يكون لها أي تأثير محتمل على بتقييم الوضع الحالي عن كثب على الرغم 

 م. 2021أدائها المالي خالل 
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